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46e jaargang no. 7      donderdag 15 februari 2007 
Oploswedstrijd: Zwart speelt en wint. Een stand waar men 
twee keer naar moet kijken om de oplossing te kunnen vin-
den. Teschner deed dat in 1970 in Frankfurt kennelijk tegen 
Soos. Oplossing: 1...Dc5-d5 2. Ld3-c4 en dat is dus dame-
winst voor wit. Daarom moet er ook twee keer naar de stand 
gekeken worden. Het lijkt namelijk alleen maar zo. 2...Txf1 
3.Dxf1 Txf1 4.Kxf1 Lb5 en nu is het wit, die zijn dame heeft 

verloren. Op te mer-
ken valt, dat wit ook 
geen andere zet heeft 
dan 2.Lc4. Zwart 
dreigt nu eenmaal mat 
in een. Ook na 2.Txf4 
Dh1+ 3.Kf2 Dh2+ 
4.Kf1 Txf4+ 5.Pf2 
Dxg3 wint wit simpel.  
 
Externe competitie: 
Daar waar ik ergens 
op een site van een 
schaakvereniging uit 
Brabant las dat er geen 
clubavond was van-
wege carnaval gaan 

wij natuurlijk wel gewoon door. We doen dat met de volgen-
de ronde uit de OSBO-competitie. Uit de vorige ronde had u 
het verslag van ASV-10 nog tegoed. Alles over hun zege 
staat in deze EP. Vanavond wordt het een druk bezette club-
avond. ASV-4 ontvangt De Schaakmaat, ASV-6 is gastheer 
van VDS uit Beekbergen, terwijl ASV-8 thuis speelt tegen 
Elster Toren-2. Daarentegen gaat ASV-10 vanavond op pad 
richting Lichtenvoorde voor de wedstrijd tegen Rokade-3. 
ASV-5 heeft hun wedstrijd in deze competitieronde inmid-
dels al achter de rug. Zij speelden afgelopen maandag tegen 
BAT Zevenaar-3. Deze EP had ik toen reeds afgesloten 
zodat u meer over deze wedstrijd volgende week kunt lezen. 
A.s. dinsdag speelt ASV-9 nog in Het Dorp tegen De Sleu-
telzet-2 en ASV-7 in Nijmegen tegen SMB-5. In deze EP 
staan ook alle uitslagen en standen van alle teams na de vori-
ge ronde zodat u de diverse belangen kunt afwegen.  
 
KNSB-Beker: Na de zege op Veldhoven in de KNSB-
bekercompetitie mag ASV-1 het in de 2e ronde in een uit-
wedstrijd opnemen tegen Krimpen a/d IJssel. Dit team speelt 
net als ons eerste in de 2e klasse alwaar ze een bescheiden 
plaats onder in de middenmoot innemen. Krimpen a/d IJssel 
plaatste zich zonder te spelen voor deze 2e ronde via een 
reglementaire 4-0 overwinning op De Wolstad uit Tilburg. 
Wanneer de wedstrijd wordt gespeeld is nog niet bekend. 
Vermoedelijk wordt het maandag 19 of 26 februari a.s.  
 
ASV-10 verslaat Theothorne-2: Een thuiswedstrijd deze 
ronde. De tweede van het seizoen, en al meteen wat minder 
problemen om het team compleet te krijgen. Let wel, minder 
problemen, want het was nog moeilijk genoeg om 6 spelers 
aan het bord te krijgen. Een klein stormpje was daar ook 
debet aan, maar het is in ieder geval gelukt. De opdracht was 
winnen, want dat hadden we nog niet meegemaakt, en het is 
toch ook wel leuk als je een keertje een wedstrijd weet te 
winnen. Op bord 6 zag het er lange tijd goed uit. René de 
Goeij stond in een lekkere aanvallende stelling en het zag 
ernaar uit dat hij materiaal ging winnen. Nu heb ik niet ge-
zien of zijn tegenstander een goede combinatie op het bord 
toverde of dat René zich vergist heeft. In ieder geval stond 
hij in het eindspel een stuk achter en kon hiermee geen punt 
scoren. Onze jeugdspeler, Aming Cheng, speelde zoals hij al 
zijn partijen speelt, lekker snel en misschien wel wat te ge-

haast. Hij is het jeugdtempo gewend (daar moeten we wat 
aan doen). Hij speelde wel solide, gaf niets weg, maar won 
ook niets. Tja dan wordt het dus remise, maar dat was dan 

wel het halfje dat wij voor de 
wedstrijdwinst nodig hadden. Op 
bord 4 speelde André de Groot 
goed. Hij kwam iets beter uit de 
opening en wist een enorme druk 
op de tegenoverliggende helft van 
het bord te creëren. Op damejacht 

wist zijn opponent alleen nog maar te bedenken om de dame 
tegen een loper te ruilen, dat was fout en dus winst voor 
André. Lion de Kok probeerde van alles en kwam in een 
eindspel terecht met wat pionnen en een toren tegen wat 
pionnen en een toren. Door tijdgebrek verloor hij op de ko-
ningsvleugel een pion teveel en daardoor ontstond een remi-
sestelling. Lion speelde nog als laatste, de zege was binnen, 
dus wilde hij proberen iets te forceren. Met de tijd in het 
nadeel was dat geen goede keuze, en werd hij eraf gescho-
ven. Jonathan van der Krogt speelde op bord 2, en ik heb 
daar eigenlijk niets van gezien, behalve een gelijke stelling 
toen ik keek. Op gegeven moment meldde Jonathan dat hij 
gewonnen had. U moet hem zelf maar vragen hoe, want ik 
heb dat gemist. Umit Duman hadden wij op bord 1 opge-
steld, zoals opnieuw bleek een goede keuze. Hij heeft 100% 
op bord 1 dus de volgende keer zit hij daar weer. Hij speelde 
rustig en doordacht. Hij wist wat hij wilde ook al begreep ik 
het niet, maar ik geloof dat zijn tegenstander het ook niet 
begreep, want die moest uiteindelijk opgeven. In ieder geval 
smaakte deze winst naar meer.   André de Groot 
 
Daglichtschaak stabiliseert zich prima: Op dinsdagmiddag 6 
februari was de opkomst wederom prima met 20 deelnemers. 
Nieuw was Wil Bertels. Ook was het een feestdag. Ko 
Kooman was die dag jarig en trakteerde op boterkoeken. Dat 
tekent de sfeer bij het Daglichtschaak. Ook deze middag 
veranderde aan de kop van het klassement ogenschijnlijk niet 
veel. Maar Paul Waenink bond deze middag meedogenloos 
weer 3 overwinningen aan zijn zegekar. Deze prestatie le-
verde ook Henk Kuiphof. Vooral zijn zege op de leider van 
het klassement Jan Vermeer was nuttig. Daarmee nestelde hij 
zich weer in de subtop. Ook Hans Donker en Theo van 
Niekerk leverden met hun 2 punten een goede prestatie. In de 
hoek waar de klappen vielen zaten (helaas) nieuwkomer Wil 
Bertels, Horst Eder en Theo Carpentier. In de laatste ronde 
kon Theo van Niekerk niet meedoen en moest Fritz zijn 
plaats innemen. Meedogenloos won Fritz van Mehmet Sahin. 
Helaas waren ook deze keer enkele vaste bezoekers verhin-
derd (Henk ter Horst, nog nooit gemist!, Albert Marks en 
Fred Duchêne). Bij de volgende speelmiddag van het Dag-
lichtschaak op dinsdag 6 maart, aanvang 14.00 uur, hopen 
wij weer op hun komst zodat het aantal bezoekers op meer 
dan 20 deelnemers komt te liggen. De resterende schaakmid-
dagen zijn verder nog: 3 april en 1 mei 2007.  Jan Vermeer 
 
OSBO-Kamp: Afgelopen zaterdag was het de 4e speeldag in 
de Persoonlijke OSBO-kampioenschappen. In de hoofdklas-
se scoorden zowel Fokke Jonkman als Paul de Freytas 1½ 
punt uit hun 2 partijen. Fokke trad in de ochtendpartij aan 
tegen Johan Engelen die voor Schaakstad Apeldoorn uit-
komt. Fokke dacht het hem moeilijk te gaan maken met een 
opening die Johan vast nog nooit gezien had. Dat klopte wel, 
maar alleen was Fokke zelf degene die het moeilijk had. In 
een toreneindspel met een pion minder werd remise overeen-
gekomen met ieder nog twee minuten voor de rest van de 
partij. 's Middags werd een snelle overwinning geboekt. 
Fokke staat nu met 3 uit 6 op 50%, de slotronde moet uitma-

1 Umit Duman 1
2 Jonathan v.d. Krogt 1
3 Lion de Kok 0
4 André de Groot 1
5 Aming Cheng ½
6 René de Goey 0



ken of hij dit jaar in de bovenste of onderste helft thuishoort. 
Datzelfde geld voor Paul de Freytas die dezelfde score heeft. 
In de eerste klasse kwam Martin Weijsenfeld in de 7e ronde 
met wit wat minder uit de opening, maar doordat zijn tegen-
stander de damevleugel ging openen (waar zijn koning 
stond), kon Martin terug in de partij komen. Bij de eerste de 
beste dreiging om op a6 te slaan met de dame, verdedigde 
zijn opponent het niet. Daarna was het mat in twee. Nog een 
klein detail: zijn tegenstander had een uur meer tijd op de 
klok dan Martin (18 min) maar nam onvoldoende tijd om het 
goed te beoordelen. In de 8e ronde speelde Martin tegen 
Marcel Kraaijkamp (Voorst) met zwart en won een pion in 
het middenspel, maar het was nog een hele klus om al zijn 
stukken zodanig te manoeuvreren dat het tot winst zou lei-
den. Uiteindelijk won hij, na een paar zetten eerder remise te 
hebben afgeslagen, een paard met nog 8 minuten op de klok. 
In plaats van rustig stukken te ruilen koos Martin echter voor 
een wilde mataanval die niet doorsloeg en kon hij opgeven 
doordat hij te veel materiaal had gegeven. Een tegenvaller 
dus. Daarmee staat Martin met 5 uit 8 op een gedeelde 6e 
plaats. Nico Schoenmakers speelde in de ochtendpartij met 
wit tegen plaatsgenoot Ron Berendsen. In een "Siciliaanse 
Kalashnikov" speelde Ron het speculatieve 13. ... Lh3 !? De 
volgende drie zetten vergden 45 minuten bedenktijd, waarna 
afgewikkeld werd naar een toreneindspel met voor Ron een 
gezonde pion meer. Deze stelling is zonder meer voer voor 
de schaaktraining van Pascal Losekoot. Hoe dan ook, Ron 
voerde het eindspel met strakke hand naar winst. In de mid-
dagpartij kreeg Nico met zwart de afruilvariant van het Frans 
voorgeschoteld. Tegenstander Henri Jansen uit Voorst bood 
op de 21e zet remise aan. Nico weigerde, kwam een pion 
achter, maar wist deze uiteindelijk terug te winnen. Via de 
lokzet 47...., Kh6, gevolgd door een dameoffer wist Nico af 
te wikkelen naar een gewonnen eindspel. Met 4½ uit 8 blijft 
Nico in de subtop meedraaien. In de tweede klasse scoorde 
Theo Koeweiden met zwart ½ uit 2. Hij speelde wel goed 
maar zoals zo vaak dit seizoen kon hij in de ochtendronde 
zijn mooi opgebouwde stelling niet verzilveren. Hij raakte 
een pion achter maar had actief stukken spel. Vervolgens 
werd hij wat te optimistisch en offerde 2 stukken tegen een 
toren en een pion maar dit bleek op termijn verliezend maar 
zo ver kwam het niet want Theo liet zijn toren instaan en kon 
meteen opgeven. ‘s-Middags ontstond er na de opening een 
wat saaie partij. Na wat ruil van stukken werd er tegen het 
eindspel tot remise besloten. Theo heeft met nog 1 ronde te 
gaan 4½ uit 8. Voor het veteranenkampioenschap moest Cees 
Sep in de strijd om de eerste plaats zijn meerdere erkennen in 
koploper Theo Goossens uit Doetinchem. Laatstgenoemde 
staat met nog een ronde te spelen een vol punt voor op routi-
nier Boen Tan die Barth Plomp versloeg. Hendrik van Buren 
speelde tegen clubgenoot Siert Huizinga een meer dan span-
nende partij: 82 zetten en bijna 5½ uur. Siert had steeds 
makkelijker spel, maar hij kwam er niet doorheen. Het werd 
een eindspel van koning en zes pionnen aan beide kanten. 
Beiden haalden dame, maar Siert, die met wit speelde, net 
een half zetje eerder. Dat gaf precies de doorslag. In dit da-
me-eindspel had Hendrik geen kans meer. Cees staat met 
Siert op een gedeelde 3e plaats met 2½ uit 4. Gevolgd door 
Barth met 2 uit 4. Theo van Amerongen had een bye opge-
nomen. Hij vierde dit weekend zijn 65e verjaardag. Theo 
proficiat!! Hij heeft evenals Hendrik van Buren 1½ uit 4. Op 
10 maart is de laatste speeldag in dit kampioenschap. 
 
Uitslagen/standen KNSB en OSBO-promotieklasse 5e ronde: 

KNSB 2e klasse A: ASV-1-SOPSWEPS’29 5-3; Dion Har-
denberg-NSI De Eenhoorn 2-6; Haren-BSG 1½-6½; Unitas-
2-Almelo 4½-3½; Homburg Apeldorn-2-Lewenborg 7-1. 
KNSB 3e klasse C: Tal/DCG-2-ASV-2 3½-4½; VAS-3-
Doetinchem 3½-4½; Euwe-2-BAT Zevenaar 2½-5½; Caïssa-
2-Zukertort Amstelveen-3 4½-3½ Heemsteedse SC-PION-
Groesbeek 3½-4½. 
Promotieklasse OSBO: Het Kasteel–ASV-3 2½-5½: Ben-
nekom-Wageningen-2 4½-3½; SMB-4-Meppel 1½-6½; 
SMB-3 –PSV/Dodo 4-4; Schaakstad-4-UVS-2 5½-2½. 
 
Uitslagen/standen OSBO-competitie 1e-4e klasse 4e ronde: 

OSBO 1e klasse B: Veenendaal-2-UVS-3 5-3; Ede-1-ASV-4 
3-5; De Schaakmaat-Wageningen-3 6-2; De Toren-2-PION-2 
3-5. 
OSBO 2e klasse D: Theothorne-1-Ede-2 3-5; Het Kasteel-2 
– Doetinchem-2 4½-3½; Velp-1-BAT Zevenaar-3 3½-4½; 
ASV-5 – PION Groesbeek-3 6½-1½. 
OSBO 2e klasse B: Ugchelen – De Zeven Pionnen 3½-4½; 
Zutphen-2 ASV-6 5½-2½; VDS – Pallas-2 4½-3½; Lochem-
Schaakstad-6 3½-4½. 
OSBO 2e klasse C: De Cirkel – Tornado 7-1; BAT Ze-
venaar-2 – De Toren-3 3½-4½; Bennekom-2 – SMB-5 4½-
3½; ASV-7 – Veenendaal-3 3-5. 
OSBO 3e klasse G: OPC – Velp-2 uitgesteld: Rheden – 
ASV-8 4-2; Elster Toren-2 – SMB-7 5-1; De Schaakmaat-2 – 
De Toren-6j 1½-4½. 
OSBO 4e klasse F: Dodewaard-3 – De Toren-7 1½-4½; 
UVS-5 – Mook-2 3-3; SMB-8 – De Sleutelzet-2 5½-½; 
ASV-9 – PION Groesbeek-5 1½-4½. 
OSBO 4e klasse D: Kameleon-2 – Voorst-3j 3-3; BAT Ze-
venaar-4 – WDC-3 5-1; De Toren-8 – Rokade-3 2-4; ASV-
10 – Theothorne-2 3½-2½.  
 
Uitslagen interne competitie 19e ronde (8 februari 2007): 
Jurrius – Hendriks ½-½; Sloots – de Freytas 1-0; Verkruissen 
– Woestenburg 0-1; Hogerhorst – Huizinga 1-0; R. Wille – 
Dekker ½-½; Verhoef – Braam 1-0; van Amerongen – van 
Buren ½-½; Ariëns – Kuiphof 0-1; Zandbergen – Manschot 
0-1; Looijen – Kooman 1-0; Hartogh Heijs – Zunnebeld ½-
½; Stibbe – Kelderman 0-1; Rietmeijer – de Goeij 0-1. 
 
Uitslagen ASV-bekercompetitie: Verkooijen – Schleipfen-
bauer 0-1; Vermeer – Weijsenfeld 0-1; Veerman – Velders 
½-½; van der Krogt – Dijkstra 0-1. 

KNSB 2e klasse A:  KNSB 3e klasse C:
1 BSG 9  28½ 1 BAT Zevenaar 9  26 
2 Homburg A’doorn-2 8  26 2 ASV-2 7  21 
3 Lewenborg 8  20½ 3 Doetinchem 7  21 
4 SOPSWEPS’29 6  21 4 PION Groesbeek 6  21 
5 ASV-1 6  19 5 Caïssa-2 6  19 
6 NSI De Eenhoorn 4  22½ 6 Zukertort A’veen-3 4  22 
7 Unitas-2 4  16 7 Heemsteedse SC 4  19½ 
8 Dion Hardenberg 3  16 8 VAS-3 4  18½ 
9 Haren 1  15½ 9 Tal/DCG-2 3  17½ 
10 Almelo 1  15 10 Euwe-2 0  14½ 

OSBO Promotieklasse: 
1 ASV-3 10  25 6 Wageningen-2 4  19½ 
2 Meppel 8  25½ 7 UVS-2 4  16½ 
3 Bennekom 8  23 8 PSV/Dodo 3  18½ 
4 Schaakstad-4 6  22½ 9 Het Kasteel 2  16 
5 SMB-3 5  21 10 SMB-4 0  12½ 

OSBO 1e klasse B: OSBO 2e klasse D:
1 PION Groesbeek-2 8  18½ 1 ASV-5 8  21 
2 ASV-4 7  20½ 2 Ede-2 6  19 
3 De Schaakmaat 6  23 3 BAT Zevenaar-3 6  17½ 
4 Veenendaal-2 4  16 4 Het Kasteel-2 6  17 
5 De Toren-2 3  15½ 5 Doetinchem-2 2  16 
6 Ede-1 3  15 6 Velp-1 2  15½ 
7 Wageningen-3 1  13 7 PION Groesbeek-3 2  14 
8 UVS-3 0  6½ 8 Theothorne-1 0  8 
OSBO 2e klasse B:  OSBO 2e klasse C: 
1 VDS 8  21½ 1 Bennekom-2 8  21½ 
2 Zutphen-2 7  20 2 De Toren-3 6  20½ 
3 Pallas-2 5  19½ 3 SMB-5 5  16½ 
4 ASV-6 4  16 4 Veenendaal-3 5  16 
5 De Zeven Pionnen 4  15½ 5 De Cirkel 4  17½ 
6 Schaakstad-6 3  12½ 6 BAT Zevenaar-2 2  15½ 
7 Ugchelen 1  11½ 7 ASV-7 1  12½
8 Lochem 0  11½ 8 Tornado 1  8 
OSBO 3e klasse G:  OSBO 4e klasse F: 
1 De Toren-6j 8  17 1 De Toren-7 8  19 
2 Elster Toren-2 6  16 2 PION Groesbeek-5 8  17½ 
3 De Schaakmaat-2 4  11½ 3 Mook-2 5  16 
4 OPC  3  9 * 4 UVS-5 5  12 
5 ASV-8 3  10½ 5 SMB-8 2  10 
6 Velp-2 2  7½ * 6 Dodewaard-3 2  8½ 
7 Rheden 2  10 7 ASV-9 2  8 
8 SMB-7 2  8½ 8 De Sleutelzet-2 0  5 
* wedstrijd OPC-Velp2 is uitgesteld 

OSBO 4e klasse D: 
1 BAT Zevenaar-4 8  18½ 5 ASV-10 3  11 
2 Rokade-3 6  15½ 6 De Toren-8 3  10½ 
3 Voorst 3j 5  12½ 7 WDC-3 3  8½ 
4 Kameleon-2 4  11½ 8 Theothorne-2 0  8


